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Wat is dyslexie?
De definitie van dyslexie, zoals gehanteerd door de Stichting Dyslexie Nederland:

 

 Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het   

 aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

Leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs hebben problemen met:

- lezen en/of spellen op woordniveau in het Nederlands en in de moderne vreemde talen  

 (nieuwe klank-tekenkoppelingen, ingewikkelde spellingafspraken);

- het snel en accuraat lezen (decoderen) van teksten bij alle vakken;

- het snel en accuraat spellen (coderen) bij functioneel schrijven bij alle vakken.

In het kort komt dyslexie hier op neer:

Iemand met dyslexie leert lezen en schrijven niet automatisch. Iemand met dyslexie zal hier altijd 

méér moeite voor moeten blijven doen. Iemand met dyslexie blijft moeite hebben met het omzetten 

van geschreven taal naar gesproken taal, het lezen dus. Maar ook het omzetten van gesproken taal 

naar geschreven taal, schrijven en spellen, blijft moeilijk.

De problematiek van iemand met dyslexie is omvangrijker dan alleen lees- en spellingsproblemen.

Visie
Dyslectische leerlingen volgen het niveau van onderwijs dat aansluit bij hun capaciteiten.

Signalering en de dyslexieverklaring
Zittende en aanstaande leerlingen van RSG Lingecollege die in het bezit zijn van een dyslexie-

verklaring worden niet opnieuw getest. Zij komen op grond van hun eerdere dyslexieverklaring in 

aanmerking voor de dispenserende en compenserende maatregelen zoals in de handelingsgerichte 

diagnose wordt genoemd.

In het eerste leerjaar wordt bij alle leerlingen een screeningstest afgenomen. Ook voor leerlingen die 

al een verklaring hebben, levert dit nuttige informatie op. De test bestaat uit een signaleringsdictee 

en een stilleestoets of de Charles Buystest. Afhankelijk van de uitslag zal de dyslexiecoach (remedial 

teacher) samen met de vakdocenten adviseren aan de ouders/verzorgers of vervolgonderzoek 

noodzakelijk is. De kosten voor dit onderzoek komen voor rekening van de ouders/verzorgers.
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Indien er sprake is van dyslexie dan is er een dyslexieverklaring afgegeven met daaraan gekoppeld 

een handelingsplan. Aan de hand van dit plan wordt een dyslexiepas ingevuld. Op de dyslexiepas, die 

de leerling tijdens de lessen bij zich heeft, staat nauwkeurig aangegeven welke compenserende en 

dispenserende maatregelen voor haar/hem en de lessituatie genomen mogen worden.

De dyslexiecoach (remedial teacher) bespreekt deze maatregelen gedurende het schooljaar met de 

leerling en biedt, voor zover mogelijk, ondersteuning bij het gebruik van toegestane hulpmiddelen. 

De dyslexiecoach kan ook hulp bieden aan leerlingen om te leren omgaan met ondersteunende 

programma’s als b.v. remediom enz.

De toegestane hulpmiddelen zijn per locatie beschreven in het document regelingen en faciliteiten 

voor leerlingen met dyslexie.

Voorbeelden van faciliteiten bij toetsen:

- verlenging van toetstijd;

- mondeling toetsen;

- gebruik van een “leesbaar” lettertype;

- niet of gedeeltelijk meerekenen van spellingsfouten;

- auditieve ondersteuning;

- ICT-ondersteuning.

Faciliteiten bij examens:

- verlenging van de examentijd (hoogstens 30 minuten);

- aanpassing van het lettertype;

- auditieve ondersteuning;

- ICT-ondersteuning.

De locatiedirectie stelt op basis van het verzoek van de dyslexiecoach of zorgcoördinator voor iedere 

dyslectische leerling vast welke faciliteiten op het examen worden toegestaan. De leerling moet 

natuurlijk vertrouwd zijn in de omgang met en het gebruik van de middelen en is zelf verantwoordelijk 

voor aanschaf en beheer. De extra faciliteiten worden bij examens gemeld bij de inspectie.

Regelingen en faciliteiten voor leerlingen met dyslexie
A. Uitgangspunten:

- Leerlingen mogen gedurende hun schoolloopbaan geen faciliteiten of vrijstellingen krijgen die  

 niet mogen worden verleend bij het eindexamen.

- Als uitzondering op bovenstaande regel kan een leerling in de onderbouw tijdelijk worden  

 ontzien om een bepaalde vaardigheid op te bouwen. Dergelijke maatregelen moeten van  

 tijdelijke aard zijn en op zijn laatst aan het einde van de derde klas (havo of vwo) of de tweede  

 klas (tl/kb/bb) zijn afgelopen.

- De school verleent een leerling alleen die faciliteiten die expliciet aanbevolen worden in   

 een deskundigenrapport. De leerling is zelf verantwoordelijk voor aanschaf, beheer en 

 gebruik van hulpmiddelen. De school kan faciliteiten weigeren als die organisatorisch niet te  

 verwezenlijken zijn.
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 volgens afspraken bij schrijfvaardigheden. Bij de vreemde taal betreft het dan alleen woorden  

 in de betreffende taal. Bij het eindexamen worden dergelijke fouten bij een dyslectische   

 leerling op dezelfde wijze aangerekend als bij andere leerlingen.

B. Vrijstellingen:

- Leerlingen van het vwo en havo mogen niet worden vrijgesteld van een vak. Bij talen 

 in de bovenbouw is het toegestaan om onderdelen die voor dyslectische leerlingen te moeilijk  

 zijn, te vervangen door andere vaardigheden. Meestal wordt dan de leesvaardigheid   

 vervangen door luistervaardigheid. De vervangende stof moet in zwaarte overeenkomen met  

 dat wat van de andere leerlingen gevraagd wordt.

- Leerlingen van het vmbo hebben recht op vrijstelling voor een vak of gedeelte van 

 een vak. Een dergelijke vrijstelling wordt alleen toegestaan onder een aantal voorwaarden en  

 binnen de wettelijke kaders. De inspectie zal deze vrijstelling moeten verlenen.

C. Faciliteiten:

- Een dyslectische leerling heeft recht op tijdverlenging volgens het volgende schema:

 -  voor een toets van 50/60 minuten: maximaal 10 minuten;

 -  voor een toets van 100/120 minuten: maximaal 20 minuten;

 -  voor een toets langer dan 120 minuten: maximaal 30 minuten.

- Een dyslectische leerling heeft recht op vergrotingen. Het verdient aanbeveling om opgaven  

 niet op A3- formaat te verstrekken, maar ze in Arial 13 op A4 uit te draaien met 

 regelafstand 1,5.

- Bij luistertoetsen mag gebruik worden gemaakt van speciaal door het CITO aangeboden  

 toetsen voor dyslectische leerlingen. Hierin is de luistertijd hetzelfde gebleven als bij andere  

 leerlingen, maar is de wachttijd voor het beantwoorden van de vragen verdubbeld.

- Een reading-pen mag worden gebruikt, mits het woordenboek is geblokkeerd. De leerling  

 moet dan een koptelefoontje gebruiken.

- Examens worden desgewenst op daisy-CD verstrekt. Met bijzondere software kunnen   

 dergelijke examens via een computer worden beluisterd.

D. Tijdelijke faciliteiten:

Een leerling mag in de onderbouw (brugklas, tweede klas, havo-3 of vwo-3) tijdelijk meer faciliteiten 

krijgen dan onder punt C bepaald. Deze faciliteiten zijn in alle gevallen van tijdelijke aard en moeten 

uiterlijk zijn beëindigd als de leerling naar de bovenbouw (tl/kb/bb-3, havo-4 of vwo-4) gaat. De 

maatregelen gelden met name voor Nederlands en de MVT. Maar ook bij vakken waarbij veel gelezen 

moet worden zijn ze van toepassing.

Die faciliteiten zijn de volgende:

1.  De leerlingen mogen zowel tijdens de toetsen als tijdens de lessen gebruik maken van de  

 volgende hulpmiddelen:

 - blad met kapstokwoorden van Remedioom;

 - spellingsregels;

 - uitspraakregels;

 - aandachtspuntenbrief of schema voor de grammatica.
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 Leesvaardigheid:

 1.  lettertype Arial nr. 13;

 2.  meer witte regels, regelafstand 1,5;

 3.  meer tijd geven.

 Luistervaardigheid:

 Hierbij mag gebruik worden gemaakt van speciaal door het CITO aangeboden toetsen voor  

 dyslectische leerlingen. Hierin is de luistertijd hetzelfde gebleven als bij andere leerlingen,  

 maar is de wachttijd voor het beantwoorden van de vragen verdubbeld.

 Schrijfvaardigheid:

 1.  meer tijd geven;

 2.  spelfouten worden bij dyslectische leerlingen minder zwaar gerekend, als volgt:

  - regulier: 1 fout, dyslexie: ½ fout;

  - dezelfde fout wordt slechts één keer gerekend.

Opmerking:
De onder punt D genoemde faciliteiten zijn niet zozeer bedoeld om de leerlingen te ontzien. Ze 

zijn meer pedagogisch-didactisch bedoeld: als de leerling eenmaal met deze hulpmiddelen goede 

resultaten weet te behalen, dan kan hij het daarna ook zonder. Hij ontleent hieraan zelfvertrouwen en 

tevens zal hij hierdoor beter door krijgen welke aanpak tot goede resultaten leidt.

De spellingsmaatregelen hebben vooral tot doel om te voorkomen dat de leerling ontmoedigd raakt en 

ook op andere gebieden slecht gaat presteren.

“Meer tijd” en “vergrote teksten” zijn blijvende maatregelen, maar de extra tijd is in de bovenbouw 

exacter vastgelegd dan in de onderbouw.

Met “meer tijd” is het de bedoeling dat de docent royaal begint (de leerling krijgt zoveel tijd als hij/zij 

nodig heeft) en dan toewerkt naar de exameneisen.

Het is niet zo dat alle leerlingen alle maatregelen nodig hebben.

Vastgesteld in het MT d.d. 16 februari 2009.

Instemming MR d.d. 4 maart 2009.


